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Hyvä tanssillinen ja soitannollinen vuosi lähestyy joulua. 
 
Esiintymisiä on ollut sekä pelimanni-, aikuis- että lapsiryhmillä kiitettä-
västi. Kesän aikana osallistuimme mm. kaikkiin Seurasaarisäätiön jär-
jestämiin kansantanssitapahtumiin. Kokoontumisintoa lisäsivät NORD-
LEK, Turun kesäjuhlat sekä toukokuussa järjestetty nuorten katsel-
mus.  
 

Tanssijat kävivät aktiivisesti harjoituksissa, paljon töitä tehtiin, jokai-
sessa esityksessämme oli mukana vähintään kaksi pelimannia ja ta-
voitteisiin päästiin. Aikuisille uutena kokemuksena olivat syyskuussa  
J. Alfred Tannerin kupletteihin perustuvat  Nujulan talkootanssiesityk-
set, jotka tanssin lisäksi vaativat näyttelijän lahjoja ilmeineen ja eläyty-
misineen. 
 

Tänä syksynä aloitimme myös yhteisharjoitukset Perinteen Ystävien 
aikuisryhmän kanssa Peltolan koululla. Aktiivitanssijoita on ollut lähes 
30. Parasta pelimannien, Juhanin ja Topin mukanaolo ja se, että kaik-
ki tanssit on voitu harjoitella 8 parin kuviossa, tilaa on saatu pöytiä rai-
vaamalla lisää. 
 

Minulle ohjaajana on tuottanut vaikeuksia seurata yhtaikaa kaikkien 
askelikkoja, otteita tai jopa kuvioiden suuntia. Siksi tansseja on joudut-
tu menemään moneen kertaan, tanssijat ovat joutuneet odottelemaan 
ja tanssimaan eri paikoissa ja eri parien kanssa. Tässä on tietenkin 
myös hyvät puolensa. Harjoitushan se mestarin tekee ja isossa poru-
kassa on lystiä olla. 
 

Pienempien lasten joukko on vähentynyt huolestuttavasti. Toivottavas-
ti kevät tuo uusia tanssinharrastajia  mukaan, muuten ryhmät ovat 
liian pieniä eikä kuvioita saada kasaan. 
 

Vuoden päätösesiintyminen oli lapsilla Suomen itsenäisyyspäiväjuh-
lassa Martinlaaksossa. Kiitos, että olit mukana tuomassa arvokkaa-
seen juhlaan lasten ja nuorten terveiset. 
 

Kiitos myös sinulle, joka olet ollut mukana 
seuramme tämänvuotisessa toiminnassa 
tavalla tai toisella. Pidetään perinteistä 
kiinni ensi vuonnakin! 
 

Rauhallista joulun aikaa ja hyvää uutta 
vuotta 2007! 
    Riitta 
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SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ 
Maanantaina 27.11.2006 Hel-
singin pitäjän tanhuujat ja spela-
rit ry vietti syyskokoustaan Risti-
puron päiväkodissa, vanhastaan 
tutussa harjoittelupaikassa. En-
sin olimme pyörähdellee Säkki-
järven polkkaa ja muita tulevia 
ohjelmia. 
 

Johtokuntaan valittiin puheen-
johtajaksi edelleen Riitta Kan-
gas. Johtokunnan jäsenistä ero-
vuoroisia olivat Reeta Jokinen, 
Tarja Lahtinen ja Susanna Hen-
tunen. Reeta Jokisella tulee kol-
me kaksivuotiskautta täyteen, 
joten hän ei sääntöjemme mu-
kaan voi jatkaa. Hänen tilalleen 
valittiin Raija Hukkanen ja muut 
erovuoroiset valittiin jatkamaan. 
Muut kolme johtokunnan jäsentä 
ovat Matti Lankinen, Simo-Pek-
ka Lindström ja Tuija Pirttikoski. 
 

Tilintarkastajiksi valittiin Veikko 
Turunen ja Markku Moilanen, ja 
varalle Reijo Mäkelä ja Pentti 
Salonen. 
 

Vuoden 2007 toimintasuunnitel-
ma ja talousarvio käsiteltiin. 
Tanssia ja soittoa harjoitetaan 
viikoittain, aika ajoin käydään 
esiintymässä, kursseilla ja kan-
santanssi– ja musiikkitapahtu-
missa. Tapahtumista mainitta-
koon Canthin karkelot Kuopios-
sa kesäkuussa. Maaliskuussa 
on myös seuran oma Kevätpil-
kistys. 

Tulevan vuoden alussa seuram-
me täyttää 25 vuotta ja sen kun-
niaksi järjestetään helmikuussa 
syntymäpäiväristeily, josta tar-
kemmin toisaalla tässä lehdes-
sä. Pelimannit pyrkivät esiinty-
mään jollekin kansainvälisille 
festivaaleille. 
 

Jäsenmaksu on nykyisiin 20 eu-
roa vuodessa kaikilta, millä saa 
viikoittaiset harjoitukset ja avus-
tuksia monenlaisiin osallistumis-
maksuihin. Moniin muihin har-
rastuksiin verrattuna kustannus 
on varsin alhainen. Toisaalta 
suunnitelmissa on myös koulut-
taa uusia ohjaajia maksullisilla 
tanhuohjaajakursseilla. Hallitus 
esittikin, että aikuisten jäsen-
maksu korotetaan 30 euroon ja 
että lasten jäsenmaksu pysyy 
edelleen 20 euron suuruisena, 
ja tämän esityksen kokous hy-
väksyi. 
 

Toimikunnille valittiin puheen-
johtajat: tanhu-, lapsi- ja var-
haisnuorisotoimikunnalle Riitta 
Kangas, pelimannitoimikunnalle 
Veijo Honkanen ja tiedotustoimi-
kunnalle Tarja Lahtinen. Påkak-
sen talotoimikunnassa seuran 
asioita hoitaa edelleen Matti 
Lankinen ja hänen varallaan 
Raija Hukkanen. 
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Sakarat-kuoro on Anja Hinkka-
sen johdolla tehnyt J. Alfred 
Tannerin kupleteista talkootans-
seja kuvaavan Tanssit Nujulas-
sa -esityksen. Säestys on Nur-
mijärven pelimannien ja tanssi-
osuuksia esittämään pyydettiin 
Spelareiden tanssijoita, joita oh-
jaajamme Riitta Kangas harjoitti.  
 

Esityksen tanssit eivät olleet 
pelkkää tanssimista, vaan sitä 
elävöitettiin hahmoilla, joita sa-
dan vuoden takaisista talkoo-
tansseista voisi löytyä ja mihin 
laulujen sanoituksistakin sai tu-
kea. Oli siis suutaria ja kipakkaa 
suutarin akkaa, oli hempeää 
nuorta paria ja pullon kallisteli-
joita, tytön huivin ryöstöä, oli 
kahvinryystäjiä ja oli punaste-
leva vaatteitaan oikova piikatyt-
tö. Alussa saapui rehvakas tuk-
kilaisten joukko, joka esityksen 

lopussa lähti pois ja jätti naiset 
nyyhkimään. 
 

Tanssiin oli pääpiirteittäiset oh-
jeet, mutta esitys muokkautui 
hyvinkin paljon harjoitusten ede-
tessä. Alussa näytelmällisyys 
tuntui varsin vaikealta. Siis tans-
siminenhan on helppoa, otetaan 
tietyt askeleet ja mennään mää-
rättyihin suuntiin, ja sitten pois! 
Niinpä harjoitukset sujuivatkin 
aluksi niin että aina laulun – ja 
tanssin - loputtua tytöt ja pojat 
kerääntyivät omaan syrjäiseen 
nurkkaansa supattamaan: ”Hei, 
mitä me nyt tehdään?!”.  
 

Näyttelemään tottumattomalla 
kesti jonkun aikaa tajuta sekin, 
että jonkun tunteen näyttämi-
seen ei riitä pieni kulmakarvan 
kohottaminen. Kun ihailee tukki-
pojan esittelemiä taitoja tai pa-

heksuu tois-
ten riekku-
mista, se 
täytyy näyt-
tää paljon 
suuremmin 
elkein.  
 

Pikkuhiljaa 
esitys  kehit-
tyi  ja su-
juvoitui, ja 
maltoimme 
olla kar-
kaamatta ku-
lisseihin vä-

Talkootansseissa Nujulassa 
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hän väliä. Samalla haalittiin so-
pivaa vaatetusta. Naisille ruutu-
hameita, essuja ja päähuiveja, 
miehille saappaita ja hattuja.  
 

Yksi pienimuotoinen esitys oli 
vedetty melkein kylmiltään, 
enempi tanssiin painottuen, 
Tomtebossa syyskuun alussa 
Jolly Folk –risteilyn esitapahtu-
massa, mutta ensimmäinen 
kunnon esitys oli Aleksin syys-
soitossa Itäkeskuksen Stoassa 
tiistaina 10.10.  
 

Paikan päällä ehdittiin vielä käy-
dä esitys koko suurella joukolla 
läpi, sitten Stoan katsomo täyt-
tyi, ohjelma käynnistyi ja yks 

kaks oli meidän vuoro. Laulu ja 
soitto alkoivat, tukkilaiset tulivat 
ja naiset kokoontuivat heitä vas-
taan. Ja siitä se sitten lähti, 12 
minuuttia tanssia ja tohinaa. 
Tarkkoja muistikuvia ei ole, mut-
ta salamavaloja välähteli ja lo-
puksi taputettiin kovasti, kuorolle 
ja pelimanneille ja - uskoisin - 
myös meille tanssijoille.  
 

Nujulan talkootansseja esitettiin 
vielä toiseen otteeseen Vuosaa-
riseuran 40-vuotis-juhlissa Vuo-
talossa lauantaina 14.10. Näy-
telmällinen tanssiminen oli uusi, 
mutta loppujen lopuksi oikein 
hauska kokemus.     

  Tarja Lahtinen  

Tanhukat Itsenäisyyspäivän juhlassa Martinlaakson koululla. 
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LASTENSIVU 

SUDOKU 
Kirjoita ruudukkoon numerot 1-6 siten, että ne esiintyvät 
jokaisessa 6 ruudun laatikossa ja jokaisella vaaka– ja pys-
tyrivillä täsmälleen yhden kerran. 

Oletko jo kir-
joittanut joulu-
pukille? Väritä 
lahjalistaa luke-
va pukki! 

2       4   

    4     2 

  2       1 

6       5   

3     1     

  5       6 
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Perjantaina 8.syyskuuta nuorilla 
tanssijoillamme Vili Vattulaisella 
ja Teija Asomäellä oli jännittävä 
edustustehtävä. Lasten piti kan-
sallispuvut päällä ojentaa kukat 
Korean presidenttiparille, joka 
tuli avaamaan korealaisten tuot-
teiden näyttelyä Helsinkiin.  
 

Tehtävänanto ei lapsia suuresti 
hätkähdyttänyt. ”Ihan OK” ,oli 
Vilin mielipide ja ”Kivaa! ” sanoi 
Teija kuultuaan asiasta. Eikä 
etukäteen juuri jännitettykään.  
 

Tapahtumapaikalle Ritarihuo-
neelle Helsingin keskustaan 
mentiin jo perjantaiaamuna niin 
että ehdittiin harjoitella paikan-
päällä. Luppoai-
kaakin jäi ja pai-
kalla pyörineet 
lukuisat korealai-
set huokailivat 
nähdessään vaa-
leat lapset kau-
niissa puvuis-
saan, ja kamerat 
räpsyivät.  
Ensimmäisissä 
harjoituksissa 
puvustus ei ollut 
ihan täydellisesti 
päällä, kun kuva-
uspyyntöjä jo al-
koi tulla. Silloin 
pitikin äkkiä läh-
teä hakemaan 
Vilille liiviä, ettei 

tarvitse selitellä kuvaajille, että 
näkösällä olevat Mikki Hiiri -
henkselit eivät suoranaisesti 
kuulu kansallispukuun. 
 

Itse H-hetki oli puolilta päivin. 
Koko juhlaväki siirtyi pihamaalle. 
Ovien sisäpuolelle jäivät vain 
Teija ja Vili kukkakimppuineen, 
vahtimestarit ja muutamia ko-
realaisia järjestäjiä. Ovien taka-
na odotteleminen kesti jonkin ai-
kaa, ja silloin rupesi lapsiakin jo 
vähän jännittämään.  
 

Pihalla suurella kankaalla esitet-
tiin lyhyt esittelyfilmi ja sen jäl-
keen kuuluttajat ilmoittivat arvo-
vieraiden saapuvan. Presidentti-

Kukittajat kansallispuvuissa 

Teijan vieressä presidentti Roh Moo-hyun ja Vilin 
puoleen kumartumassa rouva Kwon Yang-Suk. 
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pari käveli punaista mattoa pit-
kin ovia kohden ja ovien sisä-
puolella korealainen järjestäjä 
sanoi ”Go”. Sen Vili englantia 
opiskelleena ymmärsi, ja lähti. 
Ja Teija perässä.  
 

Ovet avautuivat ja vastassa pi-
hamaalla oli Teijan mukaan 
”ihan jättiläisesti ihmisiä”. Lapset 
kävelivät ulos ja ojensivat kukat, 
Teija herralle ja Vili rouvalle. 
 

Kukkakimput siis ojennettiin, 
kaksin käsin, mikä on aasialai-
seen tapaan kohteliasta, sanot-
tiin   ”Tervetuloa!”    (ihan suo-

meksi), niiattiin ja pokattiin, kat-
sottiin silmiin ja hymyiltiin. Oli 
siinä muutamaksi sekunniksi 
muistamista. Presidentti ja rou-
va asettuivat lasten viereen ja 
taas kuvattiin. Sitten presidentti-
pari jatkoi sisään ja lasten tehtä-
vä oli suoritettu.  
 

Kansainvälinen edustustehtävä 
oli siis kestoltaan lyhyt, mutta 
monessa korealaisessa valoku-
va-albumissa näkyy vielä kaksi 
vaaleaa lasta suomalaisissa 
kansallispuvuissa. 
 

   Tarja Lahtinen 

Päivä ei ole vielä edes valjen-
nut, kun tartun Hämeenlinnan 
vanhan palokunnan talon 
ovenkahvaan. Pujahdan si-
sään puiseen rakennukseen 
tihkusateisesta marraskuun 
harmaudesta ja kiipeän portaat 
yläkertaan. Jostain kuuluu vai-
meaa puheensorinaa ja nau-
rua, jatkan matkaani ääntä 
kohti.  
 

Saavun tanssisaliin, joka jo 
selvästi odottaa tanssijoita lat-
tialleen. Näin tyhjillään aamu-
hämärässä salissa on viileää, 
nurkissa nököttävät kauniit 
kakluunit lienevät vain koriste-
käytössä. Viereisessä ruoka-

salissa tunnelma on lämmin ja 
pöydissä näkyy monet tutut kas-
vot. Suomalaisen Kansantans-
sin Ystävien ja Kansantans-
sinuorten liiton syksyn vaaliko-
koukset ovat alkamassa. 
 

Puoleen päivään mennessä vi-
ralliset kokoukset on saatu pi-
dettyä ja tanssimaraton alkaa. 
Poloneesin tutut alkutahdit hou-
kuttelevat lattian hetkessä täy-
teen tanssipareja. Tanssikenki-
en vauhti kiihtyy ja kun vartin 
päästä vuorossa on poloneesin 
päättävät valssit, on olo sopi-
vasti hengästynyt.  
 

Päivä kuluu rattoisasti ja ren-
noissa tunnelmissa ystävien 

TANSSIMARATON HÄMEENLINNASSA 
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kanssa kuulumi-
sia vaihdellen ja 
tanssilattialla 
pyörähdellen. 
Tanssilajit ja 
tunnelmat vaih-
televat Tanhu-
vakan tansseis-
ta lavatanssei-
hin ja innostavat 
vetäjät ohjaavat 
väsymättä vuo-
rollaan katrilleja, 
salonkitansseja, 
laululeikkejä ja 
monenlaisia mui-
ta mukavia, help-
poja ja haastavia tansseja. Mo-
nipuolinen ohjelma antaa mah-
dollisuuden kokeilla uusia tans-
seja ilman suurempia suoritus-
paineita. Omaksi suosikikseni 
nousee rivitanssit, joita tuskin 
olisi tullut kokeiltua muulloin.  
 

Tanssijoita on mukana laidasta 
laitaan: pitkään harrastaneita 
konkareita, vasta-alkajia, nuoria 
ja vanhoja. Maratonin nuorin 
osallistuja, noin kolmen kuukau-
den ikäinen Laura, katselee tyy-
tyväisenä ohivilahtavia tanssipa-
reja ja ottaa vähän väliä tirsat 
kaikesta soitosta, laulusta, nau-
rusta ja riemun kiljahduksista 
huolimatta.  
 

Päivän alussa jaetut tanssikortit 
täyttyvät, varattavissa on tanssi-
partneri valssiin, polkkaan, ma-
surkkaan, hamboon, foksiin ja 
sottiisiin. Maratonin viimeisen 

tunnin alkaessa tanssitaan kortti 
läpi. Pelimannien uuttera ryhmä 
jatkaa tauotonta soittamista. 
Myös soittajia on saatu paikalle 
runsaslukuisesti, mikä takaa 
laadukasta musiikkia koko kah-
dentoista tunnin maratonin 
ajaksi.  
 

Valitettavasti oma aikatauluni ei 
anna myöten tanssikunnon to-
delliseen kestävyystestiin ja jou-
dun keskeyttämään maratonin 
noin seitsemän tunnin jälkeen. 
Tanssin pyörteissä oli kuitenkin 
kuulemma riittänyt tanssijoita 
puoleen yöhön asti. Maraton-
tanssien suosiota ei siis tarvinne 
arvailla! Niin, ja suosikkitanssin 
äänestyksen voitti, mikäpä muu-
kaan kuin Katrilli Repolasta… 
 
  Sanna Laakso 

Maratonissa opeteltiin mm. rivitanssia. 
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FOLKLANDIALLE! 
 

Bussi Turkuun ja takaisin Vantaalle ajaa totutun reitin ja aikatau-
lun mukaan. Hinta edestakaisesta matkasta on 20 €. Maksu kerä-
tään menomatkalla bussissa. Pysäkkiajat perjantaina 12.1.2007: 
Klo 14.20 Påkas, klo 14.30 Tikkurilan asema, klo 15.00 Vapaala. 

Ole pysäkillä ajoissa ! 
 

Silja Europa lähtee perjantaina Turun satamasta klo 18.30 ja pa-
laa Turkuun lauantaina noin klo 17. Bussi odottaa satamassa ja 

kotiinpäin lähdetään heti, kun kaikki ovat päässet laivasta bussiin. 

LÄHDE MUKAAN SYNTTÄRIRISTEILYLLE! 
 
Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry täyttää 25 vuotta 14.1.07. 

Sitä juhlimme Pilkistyksen yhteydessä 25.3. ja risteilyllä  
9.-10.2.07 Tallink Galaxylla. 

 
Lähtö Länsisatamasta pe klo 18.30, paluu la klo 16.45, käynti Tal-
linnassa mahdollinen. Passi tarvitaan. Risteily on tarkoitettu ai-

kuisjäsenille. Seura tarjoaa hyttipaikan (B4) sekä illallisen ja aami-
aisen seisovasta pöydästä. Juomat omaan piikkiin. Paikkoja on 
varattu 40 henkilölle, joten vain nopeimmat pääsevät mukaan!! 

 
Kokoa hyttiporukkasi, varmista paikkasi ja ilmoittaudu Reeta Joki-

selle, puh. 040-564 2209, reetajo@hotmail.com. 
Varausmaksu 10 € maksettava vuoden loppuun mennessä tilille: 

Matti Lankinen, Nordea 141650-26943. 
 

Tervetuloa! 
 
 

Lapsille ja nuorille järjestetään omat kekkerit. 
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Seuraava lehti ilmestyy helmikuussa. Kirjoitukset ja piirustukset ym. 
materiaali Sannalle, Tarjalle tai Matille tammikuun puoliväliin mennessä. 

Sanna Laakso, puh. (050) 530 9108,  
email: sanna.laakso@kansantanssinuoret.fi,   

Tarja Lahtinen, puh. 878 6105,  
email: tarja.lahtinen@anilabsystems.com 

Matti Lankinen, puh. (0400) 422 417,  
email: matti.lankinen@kansantanssinuoret.fi. 

2 6 1 5 4 3 
5 3 4 6 1 2 
4 2 5 3 6 1 
6 1 3 2 5 4 
3 4 6 1 2 5 
1 5 2 4 3 6 

Sivun 6 sudokun oikeat vastaukset: 

Tapahtumakalenteri 
 

14.12. Lasten ja nuorten harjoitusten päättäjäiset, nyyttärit! 
7.1.2007 Seurasaarisäätiö 50v juhlanäyttely Jugend-salissa, 

Helsingissä, aikuiset ja Spelarit esiintyvät 
10.1. Aikuisten harjoitukset alkavat Peltolan koululla 
11.1. Lasten ja nuorten harjoitukset alkavat Uomarinteellä 
12.-13.1. Folklandia-risteily, Silja Europa 
4.2. Lohjan kurssi, Kuopion aikuisten ohjelma 
9.-10.2. Seuran 25-vuotisjuhlaristeily aikuisille, Tallink Galaxy 
18.3. SKY/KTNL vuosikokoukset ja kurssi, Tampere 
21.3. Veteraanien EM-hallikisojen kenraali, Liikuntamylly 
22.3. EM-hallikisojen avajaiset klo 19, aikuisten esitys 
25.3. Kevätpilkistys Kilterin koululla 
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Julkaisija: Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry 
Tiedotustoimikunta 

YHTEYSTIETOJA: 
JOHTOKUNTA: 
* Riitta Kangas, puheenjohtaja, puh. 854 7563,                  
 050-358 6491, riitta.kangas@kolumbus.fi 
* Reeta Jokinen, sihteeri, puh. 040-564 2209, 
 reetajo@hotmail.com 
* Tuija Pirttikoski, puh. 899 114, 040-8736 195 
* Tarja Lahtinen, puh. 878 6105, 040-742 3181 
* Susanna Hentunen, puh. 050-350 8661 
* Simo-Pekka Lindström, puh. 040-554 0799 
* Matti Lankinen, puh. 0400-422 417 
 
AIKUISRYHMIEN OHJAAJAT: 
* Riitta Kangas, puh. 854 7563, 050-358 6491 
 
 LAPSIRYHMIEN OHJAAJAT: 
* Riitta Kangas, puh. 854 7563, 050-358 6491 
* Susanna Hentunen, puh. 050-350 8661 
* Tuija Pirttikoski, puh. 899 114, 040-873 6195 
* Matti Lankinen, puh. 0400-422 417 
 
PELIMANNIT: 
* Veijo Honkanen, puh. 853 1864, 050-518 1184 
 
INTERNET: 
www.kansantanssinuoret.fi/spelarit 
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